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در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد؟  1

مزیح و شوخی، حاذق و چیره دست، شبح و نظیر  افسر و دیهیم، سنان و سرنیزه، درع و زره 

اوان و هنگام، نسیان و فراموشی، حضیض و فرود  سخره و ریشخند، توش و توان، وقاحت و بی حیایی

فعل «برآهیخت» در مصراع «برآهیخت ُرهام گرزگران» به چه معناست؟  2

کوبید  زمین انداخت  برافراخت برکشید

در همۀ ابیات زیر «رجزخوانی» به چشم می خورد به جز گزینۀ  ..................  3

 سِر سرکشان زیر سنگ آورد  پیاده ندیدي که جنگ آورد

 من اکنون پیاده کنم کارزار  تو قلِب سپه را به آیین بدار

 پیاده بیاموزمت کارزار  هم اکنون تو را اي نبرده سوار

 که تا اسب بستانم از اشکبوس  پیاده مرا زان فرستاد طوس

در واژه هاي قافیۀ همۀ بیت ها، به جز بیت.................. نوعی «جناس» وجود دارد.  4

 برآوردش از جاي و بنهاد پست  بزد دست سهراب چو پیِل مست

 سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم  بپوشید ُسهراب خفتان رزم

 همی آِب شرمم به چهر آورد  دِل من همی بر تو مهر آورد

 سِر مهتري زیر َگرد آورد  کسی کاو به کشتی نبرد آورد

معناي دقیق واژة «افسرده» در بیت زیر چیست؟    5
 که بعد از من افروزد از مدفن من»  «مپندار این شعله افسرده گردد

کم رنگ غمگین پریشان خاموش

در کدام یک از بیت هاي زیر غلط امالیی وجود دارد؟  6

 بر دکان بنشست فارغ، خواجه وش  از سوي خانه بیامد خواجه اش

 فرقشان هفتاد ساله راه بین صدهزاران این چنین اشباح بین

 زین یکی سر گین شد و زان مشک ناب  هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

 در نواي طوطیان حاذق بدي  در خطاب آدمی ناطق بدي

مشبهٌ به هاي تشبیه هاي بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده اند؟   7
«کنون رود خلق است دریاي جوشان    همه خوشۀ خشم شد خرمن من»

دریا – خوشه – خرمن خلق – خرمن – خشم خلق – دریا – خرمن رود – دریا – خوشه 

در کدام گزینه به آرایه هاي به کار رفته در بیت «بزد بر بر و سینۀ اشکبوس / سپهر آن زمان دست او داد بوس» اشاره شده است؟  8

اغراق – جان بخشی – جناس تام – مراعات نظیر ایهام – کنایه – تضاد – مراعات نظیر

جان بخشی – کنایه – تضاد – حس آمیزي اغراق – جناس ناقص – کنایه – مراعات نظیر
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. قافیه داراي «جناس» نیز هست.  9

 بنشین و دمی به شادمانی گذران  برخیز و مخور غم جهان گذران

 بدرید و بسپرد محضر به پاي خروشید و برجست لرزان ز جاي 

 از کان و از مکان پی ارکانم آرزو  خود کار من گذشت ز هر آز و آرزو

 آن خشت بَُود که ُپر  توان زد  الف از سخن چو ُدر توان زد

واژگانی که درست معنی شده اند، در کدام گزینه آمده است؟   10
(تیمار: حمایت و نگاهداشت)، (ضایع: تلف)، (عمله: کارگر)، (تاالب: مرداب)، (َعَلم: درد)، (ادیب: نویسنده)، (قیّم: سرپرست)، (مرّمت: مردانگی و

جوانمردي)، (خلف صدق: فرزند درست  کار)، (کراي: کرایه)، (کلّه: کاله  خود)، (شندر غاز: پول غیر کاغذي)

علم - ادیب - خلق صدق - قیّم  ضایع - عمله - کلّه - کراي  تیمار - تاالب - قیّم - شندر غاز  تیمار - ضایع - قیّم - کراي  

در کدام گزینه ممال به کار رفته است؟  11

 با صد هزار جلوه و آرایش عجیب  ) آمد بهار خّرم با رنگ و بوي طیب     

 دور نَبَود گر نشیند خسته و مسکین غریب  گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند

 ور دست، دست می دهدت هیچ گو مباش خوشتر بود عروس نکو روي بی جهیز      

 همچو حافظ بنوش با ره ناب  بر رخ ساقی پري پیکر

با توجه به معنی، امالي چند واژه نادرست است؟   12
توسن = اسب سرکش، ترگ = کاله خود، حماورد = رقیب، فراغ = جدایی، کوس = طبل بزرگ، وقاهت = بی شرمی

پنج چهار سه دو 

مفهوم بیت زیر با مضمون کدام گزینه مشترك است؟   13
جز دِم تسلیم اینجا لنگري در کار نیست» «کشتی تدبیر ما طوفانِی حکم قضاست  

که تا برهم زنی دیده نه این بینی، نه آن بینی   چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباري  

چون نَهی، چون خود کنی عصیان، بهانه بر قضا   خویشتن را چون فریبی؟ چون بپرهیزي ز بد  

نباشد مگر خواست یزدان پاك   ز رخشنده خورشید تا تیره خاك  

بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن   ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  

چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟   14
«جولقی: ژنده پوش/ حاذق: چیره دست/ زبون: ناتوان/ ادبار: تیره بختی/ ارتجاًال: قطعًا / تکریم: گرامی/ پالس: جامه اي کم ارزش/ عربده: نعره/ اوان:

طنین»

یک دو سه چهار

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   15
«حالی که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش از دست تحّمل برفت تیغ زبان برکشید و اسب فساحت در میدان وقاهت جهانید.»

چهار سه دو یک

در بیت زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟    16
 فلک گفت احسنت و مه گفت زه»  «قضا گفت گیر و غدر گفت ده

زه احسنت غدر قضا

نویسندة کتاب «من زنده ام»  .................. و سپیده کاشانی نام هنري  .................. است.  17

سیمین دانشور – سیمین دانشور          سیمین دانشور – سرور اعظم باکوچی معصومه آباد – سرور اعظم باکوچی معصومه آباد – سیمین دانشور

« جامۀ جنگی که از حلقه هاي آهنی بسازند » معرفی کدام واژه است؟  18

خود گبر سنان درع
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آرایۀ هاِي بیِت زیر کدامند؟   19
شیرین بود به شهر غزل شهریاریم» «تا هست تاج عشق توام بر سر اي غزال 

استعاره، جناس، تشبیه، ایهام استعاره، جناس، تضاد، تشبیه

جناس، حس آمیزي، کنایه، حسن تعلیل تشبیه، حس آمیزي، اغراق، ایهام

در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟  20

ملک می داند و اتباع هم گواهی دریغ ندارند. تفضیل و ترجیه فضایل بر رزایل مشهود است. 

از غلّو و مبالغت در تفتیش کار من، چاره نیست.  بر راي انور َملک مستور نماند که در کشف شبهت، هیچ چیز چون تأنی نیست. 

21  َعّین نائب الفاِعِل لیس اسم ظاهر:

 اُْنِزلَْت آیاُت القرآِن.   اُْنِزلوا فی عصٍر قدیٍم.  ُخِلَق االنساُن.  ُیْسَمُع صوٌت من البعید. 

حیح للفراغ:  22  َعّین الصَّ
المجرمون ................. بسیماُهم.

َیْعِرفاِن ُیْعَرُفوَن َیْعِرُف َیْعِرفوَن

حیحۀ: 23  َعیِّن الترجمۀ الصَّ

ٍة آیات من القرآن: نام او و کارهایش به نیکی در چند آیه ي قرآن ذکر شده است.  ُذِکَر اسُمُه و أعماله الّصالحۀ بِِعدَّ

 فرأي هؤالء القوم عظمۀ جیشه و أعماله الّصالحۀ َفأْغَتَنموا الفرصَۀ ِمن وصوله: آن مردم بزرگی ارتش و کارهاي او را به خوبی دیدند و از فرصت رسیدن او نهایت استفاده را بردند.

 ُثمَّ ساَر بجیوشه نحو الشرق حتی وصل اِلی قوم غیر متمّدنین یعیشون عیشًۀ بدائَیًۀ: سپس با سپاهیانش به سوي شرق حرکت کرد تا این که به قومی غیرمتمدن رسید که بدوي زندگی می کردند.

َرُه اُهللا فی ُمحاربۀ المشرکیَن الفاسدیَن ِمْنُهم َأْو اِصالِحِهم و هدایِتهم: خداوند به او دستور داد که با مشرکان فاسد بجنگد یا آن ها را اصالح و هدایت کند.  َخیَّ

حیَح الترجمۀ:   24  َعیَّن الصَّ
کاَن النُّاس َیطُلبوَن ِمن َمِلکهم العادل أن َیْحُکَم و ُیدیَر شؤونُهم: 

مردم از حاکمشان که عادل بود خواستند که داوري کند و کارهایشان را سامان بخشد.

مردم از پیشواي عادل خود می خواهند که بین آن ها حکم کند و اوضاعشان را به دست گیرد.

مردم از پادشاه دادگر خود خواسته بودند که حکومت کند و کارهاي آن ها را خوِد او مدیریت کند.

مردم از فرمانرواي عادل خود می خواستند که حکومت کند و امور آن ها را اداره کند.

عّین الخطأ فی التِّرجمۀ:  25

 بعض األحیان أنت فی حالۀ االبتعاد من اهللا،:  بعضی وقتها تو در حال دور شدن از خدا هستی، 

 و ال تري عیناك من اهللا أثراً،:  و چشمانت نشانه اي از خدا نمی بیند،

 فجأة تحدث واقعۀ صغیرة و ترجع إلیه،:  ناگهان اّتفاق کوچکی می افتد و به سوي او برمی گردي،

 هذه ید اهللا الّتی ترید أن ُترجعک!:  این دست خداست که می خواهد تو برگردي! 

حیح: ِن غیَر الصَّ 26  َعیِّ

ّبیَِّۀ.    یور َتْعِرُف األعشاَب الطِّ ب ُمْجَتِهدوَن.    بَعُض: فاعل    بَعُض الطِّ الُّ   ُمجَتهدون: َخَبر     هؤالِء الطُّ

هّم! إْجَعْل عاِقَبَۀ أْمِرنا َخیراً.      ِك: مفعول    شاَهَدِك فی الطریق.     أْمِر: مضاٌف إلیه    اللُّ

تاِن؟ 27  َأيُّ َکِلَمَتْیِن ُمتضادَّ

 ِإحسان - إساءة   نِظاَفۀ - نُفاَیۀ   َدَفع - َطرد   بَنی - َصَنَع  

َسِۀ؟ 28  ما ِهَی الِْعباَرَةُ الُمناِسَبُۀ الّتی َیقوُل لَنا َشخٌص ِعنَدما نَرِجُع ِمَن الَْعَتباِت الُْمَقدَّ

 ماشاَءاهللا.  زیاَرٌة َمقبولٌَۀ.  معلوماتک کثیَرة.  َأنا فی ِخدَمِتُکم. 

29  ما ُهَو الَمحلُّ اإلعرابی لـ «البوَمۀ» و «رأس» فی العباَرِة:  
ُك َعیُن البوَمۀ فِانَّها ثابَِتٌۀ ُتدیُر رأسها داِئَرًة کاِمَلًۀ»  «ال َتَتحرَّ

مضاٌف إلیه - المفعول  مفعول - مضاٌف إلیه ِصَفۀ - فاِعل  فاعل - َمفعول 
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30  أيُّ ِعباَرٍة لیس لِفعلها فاِعٌل؟

فُل الماَء.   ُخِلَق اإلنساُن ضعیفًا.   اِْحَترَق اْلَبیُت و َهَرَب النُّاس.   جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل.    َشِرَب الطِّ

31  عّین فعًال لیس مجهوًال:

 زاَدت الّریح شّدتها!  سیصلَّح کّل شیء بُِسرعۀ!  نُِفعَت بما ُعلِّمَت فی تلک المحافل!  نحَرُس بِالعلم ال بِالمال! 

32  عیِّن الخطأ َحسب شرح الکلمات:

ُفِن و الناقالِت.  بِن.  «الشاطئ»: مکاٌن فی اعماق الِبحاِر و الُمحیطاِت لِعبور السُّ  «الجبَنُۀ»: ِمن طعاِم الفطوِر ُتصَنُع ِمن اللَّ

عبون فی کرة الَقَدِم یفعله الَحَکُم.   «الزیوُت»: موادٌّ ِمن مشتقِّات النَّفِط.  «َیْصُفُر»: حیَنما َیخطأ الالَّ

33   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربّیۀ:  
«و هر گاه قرآن خوانده شد، به آن گوش فرا دهید!»:

 و إذا َقرَي القرآُن َفاسَتِمعوا لَها!   و إذا ُقرَي القرآُن َفاسَتِمعوا لَُه!   و إذا ُقِرَي القرآُن َفاسَتَمعوا لَُه!   و إذا ُقِرَي القرآُن َفاسَتَمعوا لَها!  

■

34  َعین ما لیس فیه الّتضاد:

 َعَسی أن ُتحبُّوا َشیئًا و هو شرُّ لکم  اِنتخب أصدقاءك من الّصادقین ال من الکاذبین! 

 میاه البحار و المحیطات تصعد بشکل البخار ثَم ینزل منها المطر!  أدب المرء و لو کان قلیًال خیٌر من ذَهبه و لو کان کثیراً! 

اّي عبارة جاء فیها الفعل المجهول؟  35

إذا ُقرَيء القرآن فاسَتمعوا له.   ُیالحظ الناس غیمًۀ سوداَء عظیمًۀ.   ُیسّمی الناُس هذه الظاهرة مطَر السمِک.   کأنَّ السماء ُتمطر أسماکًا.  

عّین ما لیس فیه المبتدا.  36

اِجتهد الطالب لإلمتحانات نهایۀ السنۀ و هو مشغول بمطالعۀ!   اَتقی الّناس َمن الیخاف الّناس ِمن لسانه!  

فی المدرسۀ طالباتنا َیدُرسن کثیراً!   أحّب الّسفر بالّسیارة مغرب ألّن الهواء مظلم!  

عّین حرف «النون» لیَس ِمن الحروف األصلّیۀ للفعل:  37

ال فی األسواِق فی اُألسبوع الماضی.   ِإْنَخَفَض ِسْعُر الَجوِّ ِإنَتَبۀ الناُس بُِسرعٍۀ بعد ُظهور اإلسالِم.  

هات َیْنَتِظْرَن األوالد للخروِج ِمن المدرسِۀ.   اُألمُّ الرجاُل ِإْنَتَفعوا کثیراً ِمن بَْیِع بضائعهم.  

عّین ما لیس فیه فعل المجهول:  38

ۀ الشیاطیِن بُِسهولۀ یا أعّزائی.   ال ُتدَرُك خطُّ ُأنِفُق ِمن أموالی الکثیرة للفقراِء و المساکیِن.  

ُیساَعُد المؤمُن بإذِن اهللا فی کثیٍر من المواقِع.   ما ُسِمَع صوتک یا رجُل النّک تکوُن بعیداً عّنی.  

َمّیز ما لیس فیه الفعل المجهول:  39

ُأْجِلَس الطالُب علی کرسّیه الصغیر.   ُب بیوُت الُمستضعفیَن فی الحوادث الُمختلفۀ.   ُتخرَّ

«و ما ُتجَزوَن إّال ما کنتم َتْعَملوَن»   ُم معّلماتی فی کّل حیاتی.   ُأکرِّ

عّین المفعول جاء قبل الفاعل:  40

إّن اهللا أمر النبّی بمداراة الّناس!   رّب اِجعلنی مقیم الصالة!  

سحب تّیار الماء رجال إلی أعماق البحر بشّدة!   رفعنی شیء بغتۀ إلی األعلی بقّوة!  

چه چیزي انسان را از خودخواهی بیرون آورده و به ایثار و از خود گذشتگی می رساند؟  41

عشق الهی تواضع کرامت نفس معرفۀ النفس

دو فایده نماز عبارتند از :  42

یاد خدا – دوري از گناه صبر – پارسایی دوري از گناه – پاکی و پارسایی یاد خدا – پاکی و پارسایی

فعالیت هایی را که آدمی در طول زندگی انجام می دهد ریشه در .................. دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی .................. می دهد.  43

دلبستگی ها و محبت هاي او - جهت  هدف هاي اخروي - جهت  دلبستگی ها و محبت هاي او - معنا  هدف هاي اخروي ـ معنا
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پایه و اساس اسالم بناي به ترتیب مرّکب از یک .................. و یک .................. است؛ یعنی .................. و .................. است.  44

اثبات – نفی – تبّري – تولّی اثبات – نفی – تولّی – تبّري نفی – اثبات – تبّري – تولّی نفی – اثبات – تولّی – تبّري

از آن به مظهر جمال و زیبایی تعبیر کرده اند؟ (با تغییر)  45

انسان بهار زن طبیعت

تمام کوشش هاي انسان، در کشف استعداد هاي خویش و شکوفا کردن آن استعداد ها و به منّصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وي  46
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

عزت - جوانی و نوجوانی  مقبولیت - میان سالی و کهن سالی عزت - میان سالی و کهن سالی مقبولیت - جوانی و نوجوانی 

اگر کسی به چیز .................. روزة خود را باطل کند، ..................  بر او واجب است.  47

حرام - اطعام ده فقیر  حرام - کفارة جمع  حالل - اطعام ده فقیر  حالل - کفارة جمع 

فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در چه عواملی دارد و کدام آیۀ شریفه به کمال آن اشاره نموده است؟  48

دل بستگی ها و محبت ها -  «َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدَینَُّهم ُسُبَلنا ...»  اعتقادات و معرفت ها -  «َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدَینَُّهم ُسُبَلنا ...» 

ِ َأْنداداً ...»  دل بستگی ها و محبت ها -  «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ ِ َأْنداداً ...»  اعتقادات و معرفت ها -  «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ

اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید چه چیزي را از آن بیرون کند و چرا؟  49

شیطان و امور شیطانی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.  دشمنی اولیاء الهی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد.

شیطان و امور شیطانی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد. دشمنی اولیاء الهی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.

در چه صورتی کفاره جمع بر انسان واجب می شود و اگر کسی به قصد ستم به مظلوم به سفر برود روزة او چه حکمی دارد؟  50

عمداً روزة خود را باطل کند ـ نباید روزه بگیرد. با انجام عمل حرام روزة خود را باطل کند ـ نباید روزه بگیرد.

عمداً روزة خود را باطل کند ـ باید روزه اش را بگیرد. با انجام عمل حرام روزة خود را باطل کند ـ باید روزه اش را بگیرد.

(عشق و محبت الهی افسردگی)، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت می بخشد، تنبل را چاالك و بخیل را بخشنده  51
می کند و ...)، این همه تّحول، معلول کدام است؟

محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان است.

عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند.

قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی گیرد.

محبّت به زندگی آدمی جهت می دهد و به هر میزان که محبت شدیدتر باشد، تأثیرش عمیق تر است.

حالتی در انسان که به وسیلۀ آن، خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال پیش رود و از آن خارج نشود، چه  52
نام دارد و ضعف آن در انسان باعث چه چیزي می شود؟

مقبولیت – نفس انسان به پستی گراید و کرامت خویش را از دست دهد. عفاف – نفس انسان به پستی گراید و کرامت خویش را از دست دهد.

مقبولیت – پوشش سبک تر و جنبۀ خودنمایی پیدا کند. عفاف – پوشش سبک تر و جنبۀ خودنمایی پیدا کند.

ابیات موالنا با کدام حدیث ارتباط مفهومی دارد؟   53
تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمۀ نانی، نانی 

این نکته رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی

«خداوند بندة گناهکار توبه کننده را دوست دارد.» «قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»

«خداوند کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذارد، دوست دارد.» «ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد.»
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در چند مورد از عبارت هاي زیر فرد نباید روزه بگیرد؟   54
الف) کسی که با نهی پدر و مادر به سفري می رود که بر او واجب نبوده است. 

ب) قبل از ظهر به مسافرت برود و به حد ترخص برسد. 

ج) به بیش از  فرسخ شرعی مسافرت کند و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد. 
د) دوازده روز در محلی بماند. 

هـ) براي کار حرام سفر کرده باشد.

48

1234

رابطۀ علی از بین رفتن ترس و یأس نسبت به عشق و محبت الهی کدام است و در بیان آیات الهی رابطۀ ایمان و محبت الهی، چه نوع رابطه اي  55
است؟

معلول - عکس  علت - عکس  معلول - مستقیم علت - مستقیم 

مصداق عملی و ملموس در جامعه که مؤید تأثیرگذاري نماز بر افراد است، کدام مورد می باشد؟  56

مجرمان کمتر از میان افراد نمازخوان هستند.  افراد نمازخوان بیشتر از دیگران به کیفیت نماز خود توجه دارند. 

در میان افراد و بستگان نمازخوان، افراد بی نماز کمتر مشاهده می شود. افراد نمازخوان نمازهاي یومیه خود را ترك نمی کنند و بر آن دقت دارد. 

توصیۀ روان شناسان به افراد در کسب موفقیت چیست؟ این پیشنهاد در راستاي عمل به کدام عبادت است؟  57

تقویت عزت نفس - نماز مصداق نفوذناپذیري و تسلیم ناپذیري است. 

تقویت اراده و تسلط برخود - نماز مصداق کامل صبر و پایداري است. 

تقویت عزت نفس - روزه مصداق کامل نفوذ ناپذیري و تسلیم ناپذیري است. 

تقویت اراده و تسلط برخود - روزه مصداق کامل نفوذ ناپذیري و تسلیم ناپذیري است.

حکم فقهی موارد زیر کدام است؟   58
- اگر روزه دار سهواً چیزي بخورد، روزه اش .................. است. 

- اگر روزه دار چیزي را که الي دندانش مانده، عمداً بخورد روزه اش .................. است. 
- استفراغ عمدي روزه را .................. می کند.

باطل - صحیح - باطل  باطل - صحیح - صحیح  صحیح - باطل - باطل  صحیح - باطل - صحیح 

اگر فردي در ماه مبارك رمضان تنها براي سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزة آن فرد، کدام است؟  59

باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  

بالاشکال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   بالاشکال است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد. 

امام صادق (ع) استفاده از کدام پوشش را نهی کردند و در همان روایت علت آن را چگونه بیان نموده اند؟  60

پوشیدن لباس چسبان و نامناسب ـ با انجام آن به جنگ با خدا می رود. پوشیدن لباس نازك و بدن نما ـ با انجام آن به جنگ با خدا می رود. 

پوشیدن لباس چسبان و نامناسب ـ نشانۀ سستی و ضعف دینداري فرد است. پوشیدن لباس نازك و بدن نما ـ نشانۀ سستی و ضعف دینداري فرد است. 

61  We  .................. breakfast when she walked into the room.

had have are having were having  

62  Mr. Tudor is a chef. He  ..................  in a restaurant in London.

works is working   was working  worked

63  I couldn’t borrow my mother’s car last night because she was using it  .................. .

itself myself herself himself

64  A: Who built your laboratory for you?    B: Nobody. We built it  .................. .

myself ourselves by us by them
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65  When I was young, I  .................. lots of television every day after school.

was watching should watch watched must watch

66  Someone  .................. Ghiyath al-Din Kashani when he was working in his observatory.

was killing is going to kill will kill killed

67  The students do experiments in the school  .................. .

laboratory  natural national hospital

68  They say Edison  .................. school at an early age partly because he lost hearing.

felt gave quit built  

69  Hafez, Sa’adi Shirazi and Ferdowsi are among the most famous  .................. of our country.

translators poets inventors writers  

As you know, a computer needs to have an operating system in order to run programs. When most
people think about the first operating systems that were   ........(A)..........   for the personal computer,
Microsoft or Bill Gates may come to  .........(B)......... . Actually, the truth is somewhat different. 
 In the late 1970s, there was a man in Seattle  ........(C).......... . Tim Paterson, who worked for a company
that was called Seattle Computer. He was a computer programmer and  ........(D)..........  . Paterson got
tired of waiting for another company to create one   ........(E)..........   to develop his own program. He
called it QDOS, which meant “quick and dirty operating system.” It took him about four months to
develop it.

70  A

joined solved caused developed 

71  Doctors helped patients with penicillin invented by Alexander Fleming fast, when the flu was
............... .

getting around putting out giving up growing up

72  The English version of the storybook is boring - maybe it has lost something in .................. .

translation  invention nation attention

73  Michiko couldn't come to the telephone when Mrs. sakude called her because she .................. in
the laboratory.

works has worked would work was working 

74  They carried out a series of .................. to test the theory.

experiments translations inventions emotions

75  When I saw her in the street last night, I walked over and introduced  ..................  .

myself to herself me to her me to herself myself to her 

76  In a few minutes, one of the world’s most .................. boxers will be fighting in Britain for the first
time.

natural famous delicious sudden
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77  We spent half an hour looking for the keys, but eventually .................. and went home because we
couldn’t open the door.

passed away gave up cut down took care

78  Stop it please. I do not have the time or ……………… to talk to you about that problem. Have a nice
day.

energy science medicine culture

79  The doctor says that the ……………… usually lessens and goes away over time, but this may take
several months to several years.

gain story fact pain 

Cloze Test 
People tend to have definite opinions about texting. There are those ..........(A)........ , and those who
hate it. Among the haters, some have expressed their opinion in very strong terms. One journalist said
that "texters are doing to our language what Genghis Khan  ........(B)..........  to his neighbors 800 years
ago. They are .........(C).........   our punctuation, our sentences, and our vocabulary. And they must be
stopped". 
 This is not the first time people have said that technology was bad for language. In the 15th century,
some scholars opposed the .........(D).........  of the printing press. Common people shouldn't read books,
these scholars argued, or the language might begin to .........(E).........   their common ways of thinking
and speaking.

80  (D)

stage diary invention pollution

اگر   جواب هاي معادله   باشند و   آنگاه   کدام است؟!  81,x1 x2+ x − 6 = 0x2>∣∣x1∣∣ ∣∣x2∣∣
x

2
1

+ 1x2

3−32−2

کدام گزینه، می تواند معادله ي سهمی روبه رو باشد؟  82

y = 2 + 4x − 7x2y = + 3x − 2x2

y = 3 − 4x + 8x2y = − 8x + 16x2

مجموعه ي همه ي مقادیر  که که به ازاي آنها عبارت    مثبت شود، کدام است؟  83

  یا    یا     یا   

  یا     یا   

x
− 4x2

− 1x2

x > 2x < −2−1 < x < 1x > 2x < −2

x > 1x < −2x > 1x < −1

0 +

x

y

a

اگر جدول تعیین عالمت عبارت  مطابق به شکل زیر باشد، آنگاه کدام عبارت صحیح است؟  84y = (2a+ b)x− 6a− 3b

a = 3, b > −6a = −3, b > −6

a = −3, b < −6a = 3, b < −6

در معادله ي  کوچکترین جواب کدام است؟  85x(6x + 5) = 4

1
2

−1
2

−1
6

−4
3
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اگر به ازاي همه ي مقادیر  ،   باشد، آنگاه حدود  کدام است؟  86x4 − 2mx + 4 ≥ 0x2 m2m

R∅|m| ≤ 2|m| ≥ 2

، معادله ي  ریشه ي مضاعف دارد؟ به ازاي کدام یک از مقادیر حقیقی   87

 یا   یا     یا   

a+ ax + 1 = 0x2

a = 2a = −2a > 2a < −2a ≥ 2a ≤ −2−2 < a < 2

مجموعه جواب نامعادله ي   کدام است؟  88>
1

x − 1
1

x − 3
−1 < x < 31 < x < 3x < 1 ∪ x > 3x < −3 ∪ x > 1

مجموع مربعات دو عدد صحیح متوالی  است. مجموع این دو عدد کدام است؟  89925

41434547

معادله ي درجه دوم  به ازاي یک مقدار  ریشه مضاعف دارد مقدار ریشه مضاعف کدام است؟  90x(2x − 5) = aa

−
5
2

−
5
4

5
4

5
2

ها را در دو نقطه قطع می کند که مختصات یکی از آن ها  معادله محور تقارن یک سهمی به صورت  است. می دانیم این سهمی محور  91

 است. مختصات نقطه ي دیگر کدام است؟
x = 3x

(8, 0)

(−1, 0)(−2, 0)(−3, 0)(−4, 0)

در کدام رابطه به ازاي  ،  تابعی از  است؟  92m = 1yx

x

y

1
4

2
3

3
m

2m
2

x

y

1
m

2
4

3
5

m

1
x

y

0
1

−1
2

−m + 1
0

x

y

2
1

m − 1
2

m + 1
m + 2

کدام یک تابع است؟  93

رابطه اي که به هر نویسنده، کتاب هاي او را نسبت می دهد. رابطه اي که به هر عدد، ریشۀ چهارم آن را نسبت می دهد.

رابطه اي که به هر کتاب، قیمتش را نسبت می دهد. رابطه اي که به هر عدد، مضارب فرد آن را نسبت می دهد.

94  عبارت اوِل کدام گزینه تابعی از عبارت دوم آن گزینه نیست؟

مساحت دایره – شعاع دایره مساحت مربع – اندازه ي ضلع مربع

زاویه ي   در مثلث   - طول ضلع  ÂABCمحیط مثلث متساوي االضالع – طول ضلع مثلث متساوي االضالع
Δ

AB

y

x1 2 3
1
1
2

1
2

4
g

f

 

نمودار توابع  و  به شکل زیر است، حاصل   کدام است؟  95

صفر

fg
f(3) − g (f(1))

f (g(4))

32

1

اگر رابطه ي   یک تابع باشد،   کدام است؟  96R ={(1, 3a − 4), (1, 2a + 1), ( , b), ( , c)}a

5
7

a + 2
a + b + c

5112327

عدد  ریشۀ معادلۀ  می باشد. مقدار  کدام است؟  9711 + 6 2√
− −−−−−−−

√− 6x + c = 0x2c

9876

فرض کنید  باشد. اگر  باشد، آن گاه:  98x + 1 = (2y − 1)
3
5

≤ x < −4−26
5

−3 ≤ y < −2−3 < y ≤ −2−4 < y ≤ −3−4 ≤ y < −3
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A B
1
2

3

4 4

3

1
2

با حذف حداقل چند پیکان، نمودار روبه رو مربوط به یک تابع خواهد شد؟  99

12

34

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  با مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  برابر است. مقدار  کدام  100

است؟

| − 1| < 4
x + 1

3
A ≤ −3x + 2 ≤ BA + B

−8−681232

مجموع اعداد صحیحی که در مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  قرار دارند، کدام است؟  101

صفر

||x − 1| − 3| < 4

1376

اگر  یک جواب معادلۀ  باشد، مجموع دو عددي که ممکن است جواب دیگر معادله باشند، کدام  102
است؟

x = 2(m − 1) + x − 12 = 0x2 m2

−
7
6

−
7

12
−

17
5

−
24
5

مجموعه جواب نامعادلۀ  بر روي محور به صورت زیر است. اشتراك جواب هاي دونامعادلۀ  و  کدام  103
است؟ 

 

|x − 3| < 2|x − 3| < b|x − a| > 5

(−4, −2)(6, 8)(4, 6)(−2, 4)

اگر  و عبارت  مثبت باشد، آن گاه  چند عدد طبیعی را می تواند اختیار کند؟  104x ≤ 80p =
(x − 6)x3

2x − 25
x

68737469

چند عدد صحیح در مجموعه جواب هاي نامعادلۀ  قرار دارند؟  105| − 3| ≤ 2
2x + 1

4
681012

?

بخشی که در شکل با عالمت سؤال مشخص شده است ..................  106

تنظیم میزان جریان خون در مویرگ هاي روده را بر عهده دارد.

فقط از یک الیه بافت پوششی تشکیل شده است.

داراي رشته هاي کشسان فراوانی است. 

در شش ها داراي غشاي پایه و فاقد منفذ می باشد.

چند مورد از جمله هاي زیر در مورد مرحله ي بازجذب درست است؟   107
الف) موادي که بازجذب می شوند، توسط مویرگ هاي دور لوله اي، وارد گردش خون می شوند. 

ب) به محض ورود مواد تراوش شده به لوله پیچ خورده نزدیک، بازجذب آغاز می شود. 
پ) ریز پرزهاي موجود در لوله پیچ  خورده نزدیک، سطح بازجذب را افزایش می دهند. 

ATPATPت) بازجذب هم با مصرف  و هم بدون مصرف  اتفاق می افتد.

1234

کدام یک سدي در برابر پروتئین هایی است که از منافذ مویرگ هاي کالفک عبور کرده اند؟     108

غشاي پایه دیوارة درونی کسپول بومن غشاي پایه مویرگ هاي کالفک  

یاخته هاي دیوارة بیرونی کپسول بومن یاخته هاي پا دار  

10

تجربی _ 10610

ام اس بوك



در داخل یاخته هاي ریز پرز دار لولۀ پیچ خوردة نزدیک، اندامک ................. براي تأمین ................. به تعداد زیادي وجود دارد.  109

دستگاه گلژي -  شبکۀ آندوپالسمی - پروتئین میتوکندري -  ATPATPریبوزوم - پروتئین

کدام یک از خطرات احتمالی برنامۀ کاهش وزن شدید و سریع نیست؟  110

نارسایی کلیه تاخوردگی میزناي تاخوردگی گردیزه ها  افتادگی نسبی کلیه ها

کمبود کدام عامل باعث کاهش تقسیم طبیعی یاخته هاي ویژه در مغز استخوان می باشد؟  111

مولکول اکسیژن هموگلوبین یون کلسیم  B12ویتامین  

کدام گزینه از عوامل باالبرندة فشار خون نیست؟  112

ورزش و تحرك ژنتیک استرس مصرف چربی و نمک زیاد

بیشترین حجم خون، در کدام دسته از رگ هاي زیر جاي می گیرد؟  113

رگ هاي لنفی سرخرگ ها سیاهرگ ها مویرگ ها

ماهیان آب شیرین، ................. ماهیان آب شور، .................  114

برخالف - مقدار زیادي آب نمی نوشند. همانند - برخی از یون ها را به صورت ادرار غلیظ از کلیه دفع می کنند.

همانند - برخی از یون ها را به صورت ادرار رقیق از کلیه دفع می کنند. برخالف - مقدار زیادي آب می نوشند.

در مهره داران بالغ با گردش خون ساده ممکن نیست ..................  115

یاخته هاي ماهیچه اي حفرات قلب با خون روشن تغذیه شوند.

خون پس از تبادل گازها از طریق سطح تنفسی، فقط به سمت انتهاي بدن حرکت کند.

میزان اکسیژن در خون سرخرگ شکمی و سرخرگ پشتی متفاوت باشد.

انتقال یکبارة خون اکسیژن دار به مویرگ هاي اندام ها صورت پذیرد.

هر مهره دار بالغ با قلب  ..................  116

دو حفره اي، ماهی است.

سه حفره  اي، فاقد سامانۀ گردشی مضاعف است.

چهار حفره اي، هر بطن خون خود را یک بار به شش و سپس به بقیۀ بدن پمپ می کند.

داراي جدایی کامل بطن ها، براي انجام تبادالت گازي به تلمبۀ با فشار بیش تر نیاز دارد. 

چند مورد از عوامل زیر، باعث افزایش جریان خون سیاهرگ ها به سمت قلب می شود؟   117
الف) انقباض انواع ماهیچه هاي بین دنده اي 

ب) انقباض عضلۀ دیافراگم 
ج) وجود ساختارهاي یک طرفه کنندة جریان خون

123صفر

چند مورد در ارتباط با دریچه هاي قلب نادرست می باشد؟   118
الف) دریچه هاي سینی برخالف دریچه هاي دهلیزي – بطنی بوسیلۀ طناب هاي ارتجاعی به برجستگی هاي ماهیچه اي دیوارة بطن ها اتصال ندارند. 

ب) بطن ها برخالف دهلیزها با همۀ دریچه هاي قلب در ارتباطند. 
ج) دریچه هاي قلبی فاقد شبکۀ آندوپالسمی غنی از کلسیم می باشند. 

د) دریچه هاي قلبی قادر به ذخیره و تولید گلیکوژن نمی باشند.

123صفر

رگی که خون را از قلب ماهی خارج می کند، کدام است؟  119

سیاهرگ با خون تیره  سیاهرگ با خون روشن  سرخرگ با خون تیره  سرخرگ با خون روشن 
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در جانوري با دستگاه گردش خون مقابل، قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند. در این جانور، فقط  ..................  120

خون توسط قلب یک بار به شش ها و سپس مستقیمًا به بقیۀ بدن تلمبه می شود.

در دوران نوزادي خون ضمن یک  بار گردش در بدن یک بار از قلب عبور می کند.

پمپ فشار مثبت در تنفس ششی براي انجام تبادالت گازي موثر است.

پس از بلوغ، حفظ فشار در سامانۀ گردش خون مضاعف با جدایی بطن ها میسر می شود.

کدام عبارت به درستی بیان شده است؟  121

هر رگی فاقد دریچۀ یک طرفه باشد، نوعی سرخرگ است.

هر رگی که داراي حلقۀ ماهیچه اي باشد، نوعی سرخرگ کوچک است.

سرخرگ هاي کوچک برخالف سرخرگ هاي بزرگ تر در اثر تغییر میزان خون، تغییر قطر نمی دهند.

CO2در هنگام فعالیت شدید بدنی، افزایش  موجب افزایش جریان خون سرخرگ هاي مغزي می شود.

 

کدام مورد دربارة شکل داده شده درست می باشد؟  122

 شکاف بین سلولی در بافت پوششی آن ها مشاهده می شود.

غشاي پایه در آن ها ناقص است.

منافذ در این مویرگ توسط الیۀ پروتئین پوشیده شده.

ورود و خروج مواد در آن ها به شدت تنظیم و کنترل می شود.

کدام گزینه جاهاي خالی عبارت داده شده را به درستی تکمیل می کند؟   123
«بافت ها و گرده هاي آسیب دیده آنزیمی به نام  .................. ترشح می کنند. این آنزیم پروتئین غیرفعال  .................. را به پروتئین فعال ترومبین تبدیل

می کند. ترومبین خود با اثر بر  .................. آن را به صورت  .................. به نام فیبرین در می آورد.»

کربنیک انیدراز – فیبرنیوژن – پروترومبین – رشته هاي نامحلول. پروترومبیناز – میوزین – فیبرنیوژن – رشته هاي محلول.

کربنیک انیدراز – اکتین – فیبرنیوژن – رشته هاي محلول. پروترومبیناز – پروترومبین – فیبرنیوژن – رشته هاي نامحلول.

(1)(2)

با توجه به شکل کدام گزینه درست نیست؟  124

) خون را از قلب دور می کند. ) برخالف شکل ( شکل (

) خون روشن را از شش چپ به دهلیز چپ می آورد. شکل (

) از بطن راست خارج می شود. شکل (

) کمتر است. ) نسبت به شکل ( مقاومت دیوارة شکل (

12

2

1

21

در  .................. ، خون ..................  و سیاهرگ کرونري ..................  خون سیاهرگ هاي ششی وارد  .................. می شود.  125

انقباض دهلیزي- بزرگ سیاهرگ زیرین- همانند- دهلیز چپ. تمام مراحل چرخۀ ضربان قلب- بزرگ سیاهرگ ها- برخالف- دهلیز راست.

استراحت عمومی- بزرگ سیاهرگ ها- همانند- دهلیز راست. انقباض بطنی- بزرگ سیاهرگ زیرین- برخالف- دهلیز چپ.

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟  126

در مرحلۀ انقباض (سیستول) بطنی، هم چنان ورود خون از سیاهرگ ها به درون دهلیزها انجام می شود.

مرحلۀ انقباض (سیستول) بطنی با مرحلۀ استراحت (دیاستول) دهلیزي هم زمان است.

در مرحلۀ انقباض (سیستول) بطنی، حجم بطن ها کاهش می یابد.

0٫10٫4دریچه ها دهلیزي- بطنی در فاصلۀ زمانی بین  تا  ثانیه بسته می شوند.

در انسان، سیاهرگ زبرین، همانند .................. و برخالف .................. داراي خون .................. است.  127

سرخرگ ششی – سرخرگ آئورت – تیره سیاهرگ ششی – سرخرگ ششی – تیره

سرخرگ ششی – سیاهرگ ششی – روشن سرخرگ آئورت – سرخرگ ششی – روشن

12
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کدام گزینه دربارة کوچک ترین دریچۀ قلب انسان نادرست است؟  128

باعث یک طرفه شدن جریان خون می شود. فاقد بافت ماهیچه اي است.

بسته شدن آن، هنگام شروع انقباض بطن ها صورت می گیرد. در ایجاد صداي دوم قلب مؤثر است. 

رگ هایی که بیش تر در  ..................  اندام ها قرار دارند،  ..................  129

سطح ـ در برش عرضی گرد دیده می شوند. عمق ـ بافت پیوندي و ماهیچه اي اندکی دارند.  

سطح ـ بیش تر حجم خون را در خود جاي می دهند.   عمق ـ دیواره اي نازك و حفره داخلی گسترده اي دارند.

کدام گزاره صحیح نیست؟  130

هنگام خونریزي هاي شدید، عالوه بر گرده ها، بافت هاي آسیب دیده نیز پروترومبیناز آزاد می کنند.

پالکت ها مواد چسبنده اي ترشح می کنند که باعث به هم چسبیدن خود آن ها در تولید درپوش می شود.

در قطعات حاصل از قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت ها، دانه هاي درشت پر از ترکیبات انعقادي فعال وجود دارند.

سنگ صفرا می تواند منجر به عدم انعقاد طبیعی خون شود.

چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند؟ یاخته هاي ماهیچه اي در بطن راست قلب انسان، ..................    131
الف) توسط خون روشن تغذیه می شوند.                ب) در تشکیل دریچۀ سه لختی نقش دارند. 
ج) با انقباض در ایجاد صداي اول قلب نقش دارند.    د) همگی به رشته هاي کالژن چسبیده اند.

1234

کدام عبارت در مورد خون موجود در هر سیاهرگ بدن انسان درست است؟  132

فشار کربن دي اکسید در آن نسبت به خون سرخرگی بیشتر است. مقادیر ناچیزي گلوکز و مقادیر فراوانی مواد زائد نیتروژن دار را حمل می کند.

حاوي مولکول هاي گاز مصرف شونده در تنفس یاخته اي است. حرکت آن به سبب وجود دریچه هاي سیاهرگی تسهیل می شود.

کدام گزینه، در رابطه با دستگاه لنفی در انسان صحیح است؟  133

مجراي لنفی چپ به نوعی از رگ هاي خونی تخلیه می شود که با داشتن حفرة داخلی گسترده، مقدار زیادي خون حمل می کند.

نوعی ساختار لنفی که محل تولید و تجمع لنفوسیت ها است، به طور قطع نمی تواند در مجاورت رودة باریک دیده می شود.

هر اندام لنفی که باالتر از دیافراگم است، به طور مستقیم در قسمت پشتی استخوان جناغ واقع می باشد.

مویرگ هاي لنفی همانند مویرگ هاي خونی ماهیچه ها، در دیوارة خود داراي منافذ بین یاخته اي هستند. 

در یک فرد سالم، ممکن نیست نوعی مادة نیتروژن دار موجود در لولۀ پیچ خوردة نزدیک، ..................  134

در صورت تجمع در خون، به سرعت باعث مرگ شود.  توسط یاخته هاي دیوارة گردیزه درنهایت به خون بازگردد. 

در صورت ترکیب آمونیاك با گاز تولیدي در تنفس یاخته اي ایجاد شود.  حداقل داراي چهار نوع اتم در ساختار خود باشد. 

کدام گزینه، دربارة عواملی که در خون ریزي هاي شدید بدن انسان نقش اصلی را در تشکیل لخته دارند، صحیح است؟  135

در هر خونریزي، با ترشح موادي سبب تغییر ساختار نوعی پروتئین خوناب می شوند.

تنها منبع ترشح آنزیمی هستند که سبب تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود.

از قطعه قطعه شدن میان یاختۀ مگاکاریوسیت هاي موجود در خون به وجود می آیند.

به همراه یاخته هاي خونی و رشته هاي پروتئینی، در ساختار نهایی لخته دیده می شوند.

در ماهیان آب شیرین برخالف ماهیان آب شور، کدام مورد زیر دیده می شود؟  136

تبادل یون ها با محیط از طریق سطوح تنفسی  ترشح محلول نمکی غلیظ به فضاي روده 

دفع حجم زیادي از ادرار حاوي غلظت هاي باالي نمک  وجود مادة مخاطی در سطح بدن براي کاهش ورود آب 

ساده ترین سامانۀ گردش بستۀ مواد در جانوري با کدام یک از ویژگی هاي زیر دیده می شود؟  137

داراي قلب لوله اي شکل در قسمت پشتی پیکر جاندار  فاقد ارتباط غیرمویرگی بین رگ هاي پشتی و شکمی 

فاقد فضایی بین دیوارة خارجی لولۀ گوارش و دیوارة داخلی پیکر جاندار داراي رگ شکمی که خون را فقط به قسمت هاي جلویی بدن می برد.
13
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در یک دورة قلبی، زمان کدام یک با بقیه متفاوت است؟  138

باز بودن دریچه هاي سینی ورود خون به دهلیزها

فاصلۀ صداي اول تا دوم  بسته بودن دریچه هاي دهلیزي ــ بطنی

در انسان کدام موارد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   139
«انواعی از پروتئین هاي خون که نقش اصلی را در ..................  می توانند ..................  نیزموثر باشند. 

الف) ایجاد فشار اسمزي خون دارند – در تنظیم  خون.    ب) انعقاد خون دارند ــ در انتقال داروها. 

ج) مبارزه با عوامل بیماري زا – در تنظیم  خون.          د) انتقال گازهاي تنفسی ــ در انتقال غذا و داروها.

الف، د فقط ج ب، ج الف، ج

PH

PH

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   140
«مولکولی که از ترکیب کربوهیدرات و پروتئین حاصل  می شود، .................. »

قطعًا در مادة متصل کنندة یاخته هاي درون شامۀ قلب به بافت پیوندي زیر آن، وجود دارد.

پس از بروز ریفالکس، از آسیب رسیدن به دیوارة مري ممانعت کامل به عمل می آورد.

می تواند در تسهیل حرکت مواد غذایی در طول لولۀ گوارش انسان نقش داشته باشد.

در ساختار مادة زمینه اي نوعی بافت پیوندي پشتیبانی کننده، وجود دارد.  

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد  ، درست نیست؟  141

وجود انواع مولکول زیستی سازندة این ترکیب، در ساختار تمامی یاخته هاي زندة پیکر انسان ، مورد انتظار است.   

در اندامی که نوعی پلی ساکارید ذخیره اي و ترکیب مؤثر در هضم چربی ها را می سازد، تولید می شود.  

به طور معمول مقدار آن در بدن فردي  سالۀ مبتال به دیابت نوع که شاخص تودة بدنی  دارد، به شکل خطرناکی بسیار زیاد است.

باالتر بودن مقدار آن نسبت به  درخون انسان، احتمال انسداد سرخرگ هاي کرونر را افزایش می دهد.

LDL

35225

HDL

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   142
در یک انسان سالم بخش  ..................  رودة  ..................  به اندامی ختم می شود که  ..................  »

ابتدایی - باریک - با ترشح سکرتین روي یاخته هاي پانکراس اثر می گذارد تا ترشح بی کربنات را افزایش دهد.

ابتدایی - بزرگ - یکی از اندام هاي لنفی تولید کنندة لنفوسیت است.

انتهایی - بزرگ - بخش معادل آن در ملخ وظیفۀ جذب آب و یون ها را بر عهده دارد.  

انتهایی - باریک - با جذب آب و یون ها، مدفوع را به شکل جامد در می آورد.  

کدام گزینه، در ارتباط با الیه هاي قلب به درستی بیان شده است؟  143

ضخیم ترین الیۀ قلبی، در تماس مستقیم با مایعی است که از قلب محافظت می کند.  

الیه اي که در تشکیل دریچه هاي قلبی شرکت دارد، واجد یاخته هاي مخطط شده در خود است.  

درونی ترین الیۀ قلب، از یک الیه یاخته تشکیل شده که هر یاخته می تواند یک یا دو هسته داشته باشد.  

گروهی از یاخته هاي قرار گرفته در الیۀ میانی قلب، به رشته هاي کالژن موجود در این الیه متصل نیستند.  

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   144
«در هر یاختۀ انسان که  .................. یافت می شود.  .................. نیز تولید می گردد.»

کیلومیکرون ــ بیلی روبین  نمک هاي صفرایی ــ کلسترول  کلسترول ــ رنین HDL ــ پپسینوژن

14
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با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه گردش مواد انسان را نشان می دهد، چند مورد صحیح است؟ الف ـ  145

، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید.  بخش  همانند بخش 

، ابتدا خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید.  ب ـ بخش  همانند بخش 

، در ایجاد صداي کوتاه تر و واضح قلب نقش دارد.  ج ـ بخش  برخالف بخش 

، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند. د ـ بخش  برخالف بخش 

21

21

12

12

12

34

A

B

C

m

m

m24

12

30

در شکل روبه رو اصطکاك ناچیز است و ارابه بدون سرعت اولیه از حالت  رها می شود، نسبت سرعت ارابه در حالت  به سرعت آن در  146

حالت  کدام است؟ 

AB

C

23

2√3√

آونگی به طول  متر در حال نوسان است. وقتی گلولۀ آونگ از پایین ترین نقطۀ مسیر می گذرد، سرعتش  است. زاویۀ راستاي نخ با  147

خط قائم وقتی گلوله  به باالترین نقطۀ مسیر می رسد، چند درجه است؟ (  و مقاومت هوا ناچیز است.)

1٫64
m

s

g = 10
m

s2

4530

6090

گلوله اي به جرم  با سرعت اولیۀ  در راستاي قائم، رو به باال پرتاب می شود. مقاومت هوا باعث می شود،  از انرژي گلوله تا  148

رسیدن به اوج تلف شود. اگر مقاومت هوا وجود نمی داشت، گلوله چند متر باالتر می رفت؟ 

200g30
m

s
10J

(g = 10 )
m

s2

5101520

اگر جرم و تندي جسمی را به ترتیب  و  برابر کنیم، انرژي جنبشی آن چند برابر می شود؟  14921
3

2
3

2
9

3
2

9
2

دو جسم  و  داراي جرم هاي  و  هستند که  است. نمودار تغییرات تندي این دو جسم برحسب انرژي جنبشی آن ها  150
کدام است؟

        

ABmAmB>mB mA

F

مطابق شکل شخصی جسمی به جرم  گرم را با نیروي ثابت  از حال سکون پس از  سانتی متر جابجایی افقی، پرتاب  151
می کند. تندي جسم هنگام جدا شدن از دست شخص چند متر بر ثانیه است؟

100F = 15N150

5 2√10 2√

15 2√20 2√

15
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چتربازي به جرم کل  از ارتفاع  متري سطح زمین از حال سکون به پایین کوه در راستاي قائم سقوط می کند. اگر تندي او هنگام  152

رسیدن به زمین  باشد، در کل مسیر حرکت چترباز به ترتیب از راست به چپ کار نیروي مقاومت هوا چند کیلوژول و اندازة نیروي متوسط مقاومت

هوا چند نیوتون است؟ 

 و  و  و  و 

80kg100

5
m

s

(g = 10 )
N

kg

−79000790−79790−797٫9−79007900

4m
1 m5

A

B

مطابق شکل از نقطۀ  جسمی را از حال سکون رها می کنیم تا بر روي سطح بدون اصطکاك به طرف پایین بلغزد. تندي جسم در نقطۀ  چند   153

 خواهد بود؟ 

AB

m

s
(g = 10 )

N

kg

4 5√5 2√

45

α
50

200

K (J (

x(m (

جسمی از حال سکون از مبدأ مختصات روي محور  شروع به حرکت می کند. نمودار تغییرات انرژي جنبشی آن برحسب جابه جایی مطابق  154
شکل مقابل است. برایند نیروهاي وارد بر جسم چند نیوتون است؟
x

150

4

40

0٫4

در شرایط خالء جسمی به جرم  را در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می کنیم. اگر در نقطه اي از مسیر حرکت، انرژي جنبشی و پتانسیل  155

گرانشی جسم به ترتیب برابر  و  باشد، سرعت پرتاب جسم برابر کدام گزینه است؟

4kg

100J62J

9m/s10m/s5 m/s2√m/s31
−−

√

کاهش انرژي پتانسیل گرانشی جسمی براثر سقوط از ارتفاع  متري،  و افزایش انرژي جنبشی آن،  است. متوسط نیروي مقاومت  156
هوا در برابر حرکت چند نیوتن است؟

850J30J

52٫51012٫5

نیروي الزم براي هل دادن یک جعبه بر روي سطح افقی، متناسب با سرعت آن است. اگر براي هل دادن جعبه اي با سرعت  توانی معادل  157

 الزم باشد، براي هل دادن همین جعبه با سرعت  چه توانی الزم است؟

5m/s

5000W15m/s

15kw5kw45kw9kw

2
1

3

 

مطابق شکل زیر، سه توپ مشابه از باالي ساختمانی، از یک نقطه با سرعت یکسان پرتاب می شوند. اگر کار نیروي وزن روي سه توپ از لحظۀ  158

پرتاب تا رسیدن به زمین  ،  و  باشد، کدام رابطه درست است؟

 

 

 

W1W2W3

= =W1 W2 W3

> >W2 W1 W3

< <W3 W2 W1

= >W2 W3 W1

16
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چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟   159
الف) هر چه کار معینی در زمان بیشتري انجام شود، مقدار توان بیشتر است. 

ب) هر چه توان ماشینی کمتر باشد، داراي انرژي کمتري است. 
ج) هر چه بازده یک ماشین بیشتر باشد، کار را سریع تر انجام می دهد. 

ت) هر چه توان ماشین بیشتر باشد، الزامًا کار در زمان کوتاه تري انجام می شود.

0123

55 m
30 m

در شکل زیر، موتورسوار با سرعتی به بزرگی  از تپۀ اول جدا می شود. اگر تنها نیروي مؤثر، نیروي وزن باشد، بزرگی سرعت آن در  160

( لحظۀ رسیدن به تپۀ دوم، چند متر بر ثانیه است؟ (

20 m

s

g = 10
m

s2

2528

3040

 

h
r

C

B

A

مطابق شکل زیر، گلوله اي به جرم  گرم را از نقطه  که فاصلۀ آن از سطح زمین برابر  می باشد با تندي اولیه  متر بر ثانیه به سمت  161

پایین پرتاب می شود و گلوله پس از طی کردن مسیر افقی داخل مسیر دایره اي شکل می شود و از نقاط  و  عبور می کند. اگر تندي گلوله در نقاط 

و  به ترتیب  و  باشد، نسبت کار نیروي وزن در طی مسیر  به کار نیروي وزن در مسیر  کدام است؟ (اصطکاك در

تمامی سطوح ناچیز است.)

1000Ah2

BCB

C4 2√ m

s
2 3√ m

s
ACAB

2
7

7
2

5
6

6
5

 

h

A

h

B

C

h2

،  و  به ترتیب  ،  و  است و از ارتفاع هاي مختلف رها می شوند. کدام رابطه در مورد کار کل مطابق شکل زیر، جرم سه گلوله   162
انجام شده توسط این گلوله درست است؟ (از کلیه نیروهاي اتالفی صرف نظر شود.)

ABC2mm2m

= =WTC WTA WTB

> >WTA WTC WTB

= >WTB WTC WTA

> >WTC WTA WTB

جسمی را با تندي  در شرایط خال در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می کنیم. در چه ارتفاعی برحسب متر از سطح زمین، سرعت جسم  163

نصف می شود؟ ( و از مقاومت هوا صرف نظر شود.)

10 m

s

g = 10
N

kg

2٫53٫7556٫5

 

h

B

v2

v1
A

مطابق شکل زیر، گلوله اي به جرم  گرم از سطح زمین از نقطه  با تندي  به سمت باالي تپه اي به ارتفاع  پرتاب می کنیم و به  164

،  باشد، تندي گلوله در نقطۀ  چند متر بر ثانیه است؟ ( و از مقاومت هوا نقطۀ  می رسد. اگر کار نیروي وزن از نقطه  تا 

صرف نظر شود.)

500A30 m

s
h

BAB−50JBg = 10
N

kg

1010 7√

10 8√20
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 θ

m

مطابق شکل زیر، وزنه اي به جرم  با تندي ثابت  بر روي سطح شیبدار پایین می آید. کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟  165

انرژي مکانیکی جسم ثابت است. 

کار برآیند نیروهاي وارد بر جسم برابر  ژول است. 

کار نیروي وزن بر روي جسم منفی است. 

کار نیروي عمودي تکیه گاه برابر صفر است. 

4kg5
m

s

50

چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟   166

الف) کار کمیتی برداري است و یکاي آن در  ژول است. 
ب) کار نیروي عمودي سطح همواره برابر صفر است. 

پ) نیروي اصطکاك همواره روي جسم، کار منفی انجام می دهد.
ت) کار برآیند نیروهاي وارد بر جسم در یک جابه جایی معین، با تغییرات انرژي جنبشی جسم برابر است.

SI

1234

چند گزینۀ درست وجود دارد؟    167

1- حاصل ضرب نیرو در جابه جایی کمیتی نرده اي و فرعی است و کار نامیده می شود. 

- اگر جسمی به جرم  با شتاب  به اندازه  جابه جا شود، کار برآیند نیروها حداکثر  است. 

 ( - وقتی دروازه بان توپی را مهار می کند، کل کار انجام شده روي توپ، منفی است. (

- وقتی آسانسوري در راستاي قائم حرکت می کند، کار نیروي وزن ممکن است مثبت یا منفی باشد.

2madmad

3<V2 V1

4

1234

 

،  پایین می آید. سرعت  و  چند  است؟ (اتالف مجموعه نشان داده شده از حال سکون رها می شود. تا لحظه اي که جعبه   168

( انرژي  است) (

A0٫4mAB
m

s

4Jg = 10 m

s2

1

2

3

4

در راستاي قائم، گلوله اي به جرم  را به باال پرتاب می کنیم تا به محل اول بازگردد. اگر سرعت اولیه  و سرعت نهایی   باشد، با  169

فرض ثابت بودن نیروي متوسط مقاومت هوا، در مسیر رفت و برگشت، این نیرو چند نیوتن است؟ (ارتفاع اوج  است)

2kg8
m

s
6
m

s

5m

3٫21٫62٫84٫2

18

تجربی _ 10610

ام اس بوك



 

در شکل زیر مانع از حرکت جسم کوچک  شده ایم و در این وضعیت، انرژي پتانسیل کشسانی ذخیره شده در سامانۀ جسم - فنر،   170

است. مانع را از جلوي جسم برمی داریم. تندي جسم هنگام عبور از نقاط  و  در طول مسیر حرکت،  و  است. اگر رابطۀ انرژي جنبشی و انرژي

پتانسیل گرانشی جسم (سطح زمین را مرجع انرژي پتانسیل گرانشی در نظر می گیریم). در نقطۀ   و در نقطۀ  

باشد،  و  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ( و اصطکاك کلیۀ سطوح و مقاومت ناچیز و نیز جرم فنر فرظی می شود.)

2kg160J

ABvAvB

B( = 2 )UB KBA( = )UA

1
4
KA

vB

vA

hB

hA
g = 10

N

kg

,
1

30
8
3

,
1

30
5

12

−−−

√

,
10
3

8
3

,
10
3

5
12

−−−

√

در واکنش  نسبت ضریب  به  پس از موازنه کدام است؟   171Xe + BC → B + C + XeF4 l3 F3 l2BF3Cl2

2
3

1
1
3

3
2

در سوختن زغال سنگ در حضور اکسیژن، کدام مورد به طور عمده وجود ندارد؟  172

بخار آب SO2CO2NO2

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   173

آ) حدود  از جرم هواکره در نزدیک ترین الیه به زمین یعنی تروپوسفر قرار دارد. 
ب) هوا می تواند عالوه بر اکسیژن و نیتروژن، به عنوان یک منبع غنی براي تهیه ي گاز آرگون در نظر گرفته شود. 

پ) بررسی هاي دانشمندان نشان می دهد که از  میلیون سال پیش تاکنون، نسبت گازهاي سازنده ي هواکره تقریبًا ثابت مانده است. 
ت) رطوبت هوا در تروپوسفر متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود یک درصد است.

%75

200

1234

هلیم در کره ي زمین به مقدار خیلی  .................. یافت می شود، به طوري که مقدار ناچیزي از آن در  .................. و مقدار بیشتري در   174
.................. وجود دارد.

کم – الیه هاي زیرین پوسته ي زمین – هوا زیاد – هوا – الیه هاي زیرین پوسته ي زمین

کم – هوا – الیه هاي زیرین پوسته ي زمین زیاد – الیه هاي زیرین پوسته ي زمین – هوا

اگر در  گرم گاز هیدروژن  عدد مولکول از آن وجود داشته باشد،  کدام عدد است؟   1753x × 1023
x(H = 1, g ⋅ mo )l−1

3٫014٫036٫0229٫033

تمام گزینه ها جزء فرآورده هاي واکنش سوختن زغال سنگ هستند، به جز:  176

نیتروژن مونو کسید بخار آب گوگرد دي اکسید کربن دي اکسید

مقدار  چقدر باید باشد تا معادله ي شیمیایی زیر از قانون پایستگی جرم پیروي کند؟   177x

(g) + x (g) → 2C (g) + 2 O(g)C2H4 O2 O2 H2

1234

19
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چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست اند؟   178
الف) در واکنش سوختن، همه ي انرژي شیمیایی مواد واکنش دهنده به صورت گرما و نور آزاد می شوند. 

ب) در معادله ي موازنه شده ي سوختن کربن مونو کسید، مجموع ضرایب مواد برابر  است. 
پ) واکنش پذیري زیاد اکسیژن سبب می شود تا عنصرهاي فلزي و نافلزي در شرایط مناسب بسوزند. 

ت) همه ي فرآورده هاي حاصل از سوختن ناقص گاز شهري با سوختن کامل شهري متفاوت است.

5

4321

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   179
آ) واکنش سوختن هیدروژن در حضور کاتالیزگر پالتین انجام می شود. 

ب) معادله ي نوشتاري افزون بر مشخص کردن نام واکنش دهنده ها و فرآورده ها، اطالعاتی درباره ي شرایط الزم براي انجام واکنش ارائه می کند. 
پ) در معادله ي نمادي همانند معادله ي نوشتاري، واکنش دهنده ها در سمت چپ و فرآورده ها در سمت راست نوشته می شوند. 

(aq)ت) در صورتی که یک ماده در یک حالل حل شده باشد، همواره براي نشان دادن محلول از نماد  استفاده می شود.

1234

در چند گونۀ زیر، نسبت تعداد جفت الکترون ناپیوندي به پیوندي، بزرگ تر از  است؟   180

آ)            ب)           پ)             ت) 

3

ClO−
3PO

3−

4SO
2−

3NO−
3

1234

کدام عبارت نادرست است؟  181

هنگامی که تابش پرانرژي فرابنفش به اوزون می تابد، پیوند بین اتم هاي اکسیژن در آن شکسته و به سه اتم اکسیژن مجزا تبدیل می شود.

در صنعت از اوزون براي گندزدایی میوه ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده می شود.

مولکول هاي اوزون در الیۀ استراتوسفر، تابش فرابنفش را جذب و تابش کم انرژي فروسرخ را آزاد می کنند.

ساختار هر ماده، تعیین کنندة خواص و رفتار آن ماده است.

چند مورد از مطالب زیر، دربارة گازي که به «جّو بی اثر» شهرت یافته، درست اند؟   182
آ) فراوان ترین جزء سازندة هواکره است. 

ب) در مقایسه با آرگون از نظر شیمیایی غیرفعال تر و واکنش ناپذیرتر است. 
پ)مخلوط آن با هیدروژن در حضور کاتالیزگر یا جرقه منفجر نمی شود. 

1٫5ت) نسبت شمار جفت الکترون هاي پیوندي به شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي در آن برابر  است.

4321

براي پر کردن و تنظیم باد تایر خودروها به جاي هوا از گاز نیتروژن استفاده می کنند، چه تعداد از عبارت هاي زیر دلیل مناسبی براي این  183
موضوع است؟ 

الف) با حذف هوا از داخل الستیک درصد قابل توجهی از اکسیژن نیز کاهش یافته و رطوبت از داخل الستیک حذف می شود. 
ب) خوردگی سیم هاي فوالدي الستیک کاهش می یابد، بنابراین عمر الستیک بیشتر می شود. 

پ) نیتروژن در فرآیند احتراق به همراه اکسیژن شرکت نمی کند، بنابراین از نظر ایمنی نسبت به هوا بهتر است. 
ت) احتمال خروج مولکول هاي نیتروژن از تایر و کاهش فشار باد الستیک کم تر است.

1234

تمام گزینه ها از کاربردهاي فراوان ترین گاز در هواکره است، به جز  ..................  184

سرماسازي براي انجماد مواد غذایی پر کردن تایر خودروها

ضد عفونی تجهیزات پزشکی نگهداري نمونه هاي بیولوژیک در پزشکی

20
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در فرآیند هابر، آمونیاك به صورت  .................. از مخلوط واکنش جدا می شود و با جمع آوري گاز  .................. و بازگرداندن به محیط انجام  185
واکنش، می توان بازدهی را افزایش داد.

مایع -   و    گاز -   مایع -    N2H2H2N2N2H2گاز -   و  

کدام یک از گزینه هاي زیر، جزء اثرات استفاده از گاز نیتروژن به جاي هواکره در پر کردن الستیک خودروها نمی باشد؟  186

سنگین تر شدن وزن الستیک دیرتر خالی شدن باد الستیک کاهش مصرف سوخت افزایش سرعت و شتاب  

نسبت تعداد جفت الکترون هاي ناپیوندي به جفت الکترون هاي پیوندي در مولکول ..................  برابر با نسبت تعداد جفت الکترون هاي پیوندي  187
به جفت الکترون هاي ناپیوندي در ترکیب .................. است.

C O −H2 O3S − COO2HCN − PCl3CO − CO2

اوزون یک .................. اکسیژن است که در آن  .................. اتم اکسیژن وجود دارد و نقطۀ جوش آن .................. از گاز اکسیژن است.  188

آلوتروپ – دو – پایین تر آلوتروپ – سه – پایین تر  ایزوتوپ – سه – باالتر آلوتروپ – سه – باالتر 

، پس از نسبت شمار مول هاي آب به شمار مول هاي  در معادلۀ واکنش سوختن:   189
موازنه کدام است؟

O2P (g) + (g) → (s) + O(g)H3 O2 P4O10 H2

3
4

3
5

1
2

2
5

چه تعداد از عبارت هاي زیر جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟ «فراوردة واکنش .................. با .................. می تواند، ..................  190
باشد.» 

الف) نقره نیترات - سدیم کلرید - قرمز رنگ 
ب) اکسیژن - نیتروژن منوکسید - قهوه اي رنگ 
پ) سدیم فسفات - کلسیم کلرید - سفید رنگ 

ت) بنزین - اکسیژن - بی رنگ

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

ارتفاع

IIارتفاع

x

yI  

در نمودارهاي  و  چه تعداد از گزینه هاي زیر متغیرهاي  و  را به ترتیب نشان می  دهند؟     191
الف) دما - فشار 
ب) فشار - دما 

ج) دما - تعداد مولکول هاي گازي در واحد حجم هوا 
د) فشار - چگالی گازها

IIIxy

1234

در تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازاي هر کیلومتر، دما در حدود  افت می کند. اگر میانگین دما در سطح زمین حدود  باشد و در  192

انتهاي الیۀ تروپوسفر دما به حدود  برسد، ارتفاع تقریبی الیۀ تروپوسفر کدام است؟

C6∘
C11∘

− C55∘

10111213

گوگرد با شعلۀ  ..................  می سوزد و فرآوردة آن یکی از فرآورده هاي حاصل از سوختن  .................. می باشد که نام آن  .................. است.  193

آبی، زغال سنگ، گوگرد تري اکسید سفید خیره کننده، چربی، گوگرد تري اکسید

آبی، زغال سنگ، گوگرد دي اکسید آبی، چربی، گوگرد دي اکسید 

چگالی گاز اکسیژن برابر  است، حجم مولی این گاز کدام است؟  1941٫45
g

lit

2222٫422٫823٫2
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در شکل زیر رنگ شعلۀ عنصرهاي (الف)، (ب) و (پ) به ترتیب نور سفید خیره کننده، آبی و زرد می باشد. عنصرهاي (الف)، (ب) و (پ) به  195
ترتیب از راست به چپ کدام است؟

منیزیم - گوگرد - سدیم 

سدیم - گوگرد - منیزیم 

کلسیم - سدیم - گوگرد 

کلسیم - فسفر - منیزیم 

اگر در شکل روبه رو، از گاز  در بسته بندي برخی مواد خوراکی استفاده شود، کدام گزینه درباره آن درست نمی باشد؟  196

از  براي پر کردن تایر خودروها نیز استفاده می شود.

ترکیب حاصل از  و  می توانند مولکول هاي دو اتمی یا سه اتمی باشند. 

 و  را می توان در فرآورده هاي حاصل از احتراق ذغال سنگ نیز یافت. 

گازهاي  در ساختار لوویس خود هر کدام چهار جفت الکترون ناپیوندي دارند. 

A

A

AD

BC

D,A

) است. ) و دیگري داراي  گرم گاز بوتن (ظرف  دو ظرف دربستۀ یکسان، با دماي برابر، یکی داراي  مول گاز اکسیژن (ظرف   197
کدام مطلب دربارة آن ها، نادرست است؟  

   

، بیشتر است.  فشار گاز در ظرف  در مقایسه با ظرف 

براي واکنش کامل دو گاز با یکدیگر، مقدار کافی از اکسیژن وجود ندارد. 

،  برابر شمار آن ها در ظرف  است.  شمار اتم هاي سازندة مولکول هاي گاز در ظرف 

، برابر حجم  گرم گاز  در همان شرایط است.  مجموع حجم دو گاز اولیه در شرایط 

0٫24I11٫2II

(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

(g) + (g)C4H8 O2 → C (g) + O(g)O2 H2 (معادلۀ واکنش موازنھ شود.)

III

II4I

STP12٫32CO

با توجه به واکنش زیر، جاي  و  کدام گزینه می تواند به درستی قرار گیرد؟   198

 

xa

aP + 4HNb3O4 O3 → 2Pb(N + x + 2 OO3)2 H2

1 − PbO1 − PbO22 − 4PbO2 − 4PbO2

ساختار لوویس کدام ترکیب نادرست رسم شده است؟  199

NCl O  CS O  
SO O

O
 PCl

O

Cl

Cl

 

اگر براي تشکیل  گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی (از واکنش فلز با اکسیژن)،  الکترون مبادله شود، جرم اتمی فلزدر  200

( این اکسید، چند برابر جرم اتمی اکسیژن است؟ (

6018٫06 × 1023

O = 16g ⋅ mol−1

0٫250٫751٫251٫5
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